
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวตรง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   7    เร่ือง การตกแบบเสร ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                        รายวิชา   ฟิสิกส์ รหัสวิชา   ว 30201   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                  เวลา  4 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน  นางสาวอรนงค์ สัญญาลักษ์ 
********************************************************************************** 
1. สาระฟิสิกส์   

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุล กลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์  โมเมนตัมและการเคล่ือนท่ีแนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
2.  ผลการเรียนรู้ 
 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของ 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมท้ังทดลองหาค่าความเร่ง 
โน้มถ่วงของโลก และค า นวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1. อธิบายและค า นวณปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการตกแบบเสรี 
2. ทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก 

3. สาระส าคัญ  
 การเคล่ือนท่ีของวัตถุจากท่ีสูงหรือเคล่ือนท่ีในแนวดิ่งภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก เมื่อไม่คิดความ
ต้านทานของอากาศ จะปรากฏว่า วัตถุทุกชนิดท่ีมีมวลมากน้อยต่างกัน ย่อมตกลงสู่พื้นด้วยความเร่งเท่ากัน
เสมอ เรียกการเคล่ือนท่ีแบบนี้ว่า การตกแบบอิสระ (free fall) หรือการตกแบบเสรี ซึ่งการตกแบบอิสระนี้ 
ใช้ได้ท้ังกรณีท่ีวัตถุตกลงในแนวดิ่งหรือว่าถูกโยนขึ้น 
4. สาระการเรียนรู้ 
     ความรู้ 

- การตกแบบเสรี 
- การทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วง 

          
ทักษะ/กระบวนการ 

      1) ทักษะการคิดวิเคราะห์    
      2) ทักษะการส่ือสาร   
      3) ทักษะการท างานร่วมกัน 



      4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
            สมรรถนะของผู้เรียน 
      1. ความสามารถในการส่ือสาร 
       2. ความสามารถในการคิด 
      3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        1. มีวินัย    
         2. ใฝ่เรียนรู้   
        3. มุ่งมั่นในการท างาน  
            คุณค่าพระวรสาร  
       - ความจริง 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน    

ท าการทดลอง เรื่อง การตกแบบเสรี  
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สืบเสาะหาความรู้  5Es (5Es Instructional Model) 
ชั่วโมงที่ 1-2   
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage)  
 ครูต้ังค าถามให้อภิปรายร่วมกันว่า เหตุใดเมื่อปล่อยวัตถุจากท่ีสูง วัตถุจึงตกลงสู่พื้นโลก จากนั้นครูต้ัง
ค าถามเพิ่มเติมว่า วัตถุต่าง ๆ ตกลงสู่พื้นโลกในลักษณะเดียวกันหรือไม่ และระหว่างวัตถุท่ีมีมวลต่างกันตกจาก
จุดเดียวกัน พร้อม ๆ กัน จะตกถึงพื้นพร้อมกันหรอืไม่ เพราะเหตุใด โดยไม่ค านึงค าตอบท่ีถูกต้อง จากนั้นให้
นักเรียนสังเกตการตกของถุงทราย 1 ถุง กับ 2 ถุง และ 1 ถุง กับ 3 ถุง จากท่ีสูงจากพื้นเท่ากัน เมื่อปล่อย
พร้อมกันจะตกถึงพืน้พร้อมกนัหรือไม่ แล้วครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกนัจนสรุปได้ว่า หากไม่คิดแรงต้าน
อากาศ วัตถุท่ีมีมวลต่างกันเมื่อปล่อยให้ตกจากระดับความสูงเดียวกัน วัตถุจะตกถึงพื้นพร้อมกัน หลังจากนั้น
ครูให้ความหมายของการตกแบบเสรี 
ขั้นส ารวจค้นหา (Explore) 
 ให้นักเรียนท าการทดลองเรื่อง การตกแบบเสรี เพื่อหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก โดยใช้ส่ือดิจิทัล
การทดลองเสมือนจริง เรื่อง การตกแบบเสรีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ครูช้ีแจงจุดประสงค์การท ากิจกรรมดังนี้ 
 - หาขนาดของความเร็วขณะวัตถุท่ีตกแบบเสรีได้ จากจุดบนแถบกระดาษ 
 - เขียนกราฟระหว่างขนาดของความเร็วขณะหนึ่งกบัเวลาได้ 
 - หาขนาดความเร่งเฉล่ียจากกราฟได้ 
 ครคู าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดระหว่างท่ีนักเรียนก าลังท ากิจกรรม ด้วยตัวอย่างค าถามต่อไปนี้ 

  - การเคล่ือนท่ีในแนวดิ่งของถุงทรายมีการเปล่ียนความเร็วหรือไม่ 



  - มีความเร่งหรือไม่ 
  วิเคราะห์สรุปผลการท ากิจกรรม วิธีการหาค่าความเร่งของการตกอย่างอิสระของถุงทราย จากการ
ท ากิจกรรมโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาและน าแสนอหน้าช้ันเรียน ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายการทดลอง
ตามแนวค าถามท้ายกิจกรรม สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ครูเช่ือมโยงความรู้จากกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกได้ 
  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีในแนวตรงและการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงท่ีพบได้
ในชีวิตประจ าวัน 
ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
  จากนั้นครูให้นักเรียนกลับสู่กลุ่มเดิมท่ีแบ่งไว้ในช่ัวโมงท่ีผ่านมาแล้วให้ร่วมกันศึกษาตัวอย่างการ 
ค านวณจากโจทย์ปัญหา ในหนังสือเรียน ตามข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ครูให้นักเรียนทุกคนท าความเข้าใจโจทย์ตัวอย่าง 
ขั้นที่ 2 ครูถามนักเรียนว่า ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการถามหาคืออะไร และจะหาส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ  

             ต้องท าอย่างไร 
ขั้นที่ 3 ครูให้นักเรียนดูวิธีท าในการค านวณหาค าตอบ 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบค าตอบของโจทย์ตัวอย่างว่าถูกต้อง หรือไม่ 

    ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.7 เรื่อง วัตถุตกแบบอิสระด้วยความเร่งคงตัว เป็นรายบุคคล 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครูน านักเรียนอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับวัตถุตกแบบอิสระด้วยความเร่งคงตัว ดังนี้ 
 ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตกแบบอิสระเป็นอย่างไร เกี่ยวอะไรกับแรงโน้มถ่วง 
 ความเร่งของวัตถุเกี่ยวอะไรกับแรงโน้มถ่วง 
 ปริมาณใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีในแนวดิ่ง 

2.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง วัตถุตกแบบอิสระ ว่ามีส่วนไหนท่ียังไม่เข้าใจและให้
ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น โดยครูอาจใช้ PowerPoint เรื่อง วัตถุตกแบบอิสระด้วยความเร่งคงตัว 

  3.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท าแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) แล้วส่งเป็นการบ้านใน
คาบเรียนต่อไป 

ชั่วโมงที่ 4 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูประเมินผล โดยการสังเกตการตอบค าถาม การร่วมกันท าผลงาน และจากการน าเสนอผลงาน   
2.  ครูสังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียน 
3.  ครูตรวจสอบผลการใบกิจกรรม เรื่อง การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีตกอย่างอิสระ 



4.  ครูตรวจใบงานท่ี 2.7 เรื่อง วัตถุตกอย่างอิสระด้วยความเร่งคงตัว 
6.  ครูประเมินผลงานจากแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ท่ีนักเรียนได้สร้างขึ้นจากขั้นขยาย

ความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
7. สื่อการเรียนรู้ 
 1)  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1                  
 2)  โปรแกรมทดลองเสมือนจริง เรื่อง การตกแบบเสรี  
    3)  แบบฝึกหัด เรื่อง การตกแบบเสรี 
 
8. การวัดและการประเมินผล 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 
- การน าเสนอผลการทดลอง 
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาสตร์ 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
- แบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
                                                                         ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน                                                                                                      
                                                                                    (นางสาวอรนงค์ สัญญาลักษ์) 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
                                                                             
                                                 ลงช่ือ.......................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
                                                                            (นางสาวอรนงค์ สัญญาลักษ์) 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 



                                                                             
                                                              ลงช่ือ..............................................................ฝ่ายวิชาการ 
                                                                                (นางพิมณภา   ธุระกิจ) 
 
 
 

 
 
 


